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Inleiding 
 
‘Het mooiste dat je kunt worden is jezelf’ 
 

In het voorjaar van 2009 werd De Kameleon officieel geopend. Een kind & Buurtcentrum waarin 

peuterspeelzaal, kinderopvang, CJG, buurthuis en basisschool een plaats kregen en waar mogelijk 

op verschillende momenten en manieren werd samen gewerkt. 

 

Nu staan we aan de vooravond van de volgende stap in samenwerking. Stichting KOZV en onder-

wijsgroep Perspecto hebben de intentie uitgesproken dat de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, 

BSO en basisschool per 1 augustus 2015 kunnen gaan functioneren als een IKC (integraal kind 

centrum) binnen het kind & buurtcentrum: één visie, één team, één leidinggevende, één pedago-

gisch aanpak. 

 

Een reden om één IKC-plan te maken. Dit IKC-plan is een combinatie van een schoolplan en peda-

gogisch beleidsplan. De doelen waaraan we met elkaar werken, vanuit de wet kinderopvang en 

onderwijs wetgeving, zijn waar mogelijk geïntegreerd en komen in één plan aanbod. 

 

Dit IKC-plan is bedoeld voor de medewerkers binnen De Kameleon. Het is dan ook in samenspraak 

met de medewerkers en vertegenwoordigers van ouders opgesteld. Het plan geeft informatie aan 

onderwijsinspectie, GGD en oudergeleding over waar De Kameleon staat en welke doelen wij de 

komende jaren willen realiseren. 

 

Dit IKC-plan inspireert ons om op koers te blijven, een stip op de horizon om naar toe te werken. 

 

Medewerkers De Kameleon 

Juni 2015 
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1. Wat voor kindcentrum willen we zijn? 
 

1.1 Onze missie en visie 
 

Het Kindcentrum De Kameleon is onderdeel van het Kind & Buurtcentrum De Kameleon. 
De Kameleon is een centraal punt in de wijk, een veilige haven, een plaats waar kansen geboden 
worden zodat ieder kind zich kan zich ontwikkelen tot wie hij/zij is en een plek kan vinden in de 
wereld. Samen ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling bij het vinden van hun plek in 
de wereld. 
In De Kameleon zijn er geen grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen 
product en proces gericht werken,  tussen de leraar en pedagogisch medewerk(st)er, tussen for-
meel en informeel leren. 
Kinderen en ouders krijgen te maken met één pedagogische werkwijze, één organisatie, één 
team. 
 
Ieder kind is uniek! We bieden alle kinderen, in de leeftijd van 0 tot 12 jaar,  de kans om de eigen 
mogelijkheden en eigen talenten te ontwikkelen zodanig dat men goed en stevig de toekomst 
tegemoet kan gaan. Een toekomst waarbij naast kennis ook specifieke vaardigheden gevraagd 
worden.  
 
De kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving waarin kinderen, ou-
ders en medewerkers zich zelf kunnen en mogen zijn. Een omgeving waarin de sfeer ontspannen, 
open en eerlijk is. Een plek waarin vertrouwen in elkaar is en we respectvol met elkaar omgaan. 
Het maakt geen verschil door wie, op welk moment en bij elke activiteit een kind wordt aange-
sproken. 
 
Ieder kind onze zorg! We bieden een veilige en prettige omgeving die gericht is om het beste uit 
jezelf te halen. De Kameleon biedt voor elk kind een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 12 
jaar. De Kameleon speelt in op de ontwikkelbehoefte van ieder kind en daardoor is een effectieve 
kindzorg van essentieel belang. Deze kindzorg kenmerkte zich op De Kameleon door een zorg-
structuur waarbij het preventieteam, de zorgcoördinator en jeugdverpleegkundige (Centrum 
Jeugd en Gezin) de kern vormen. Zij hebben samen de kinderen in beeld, bewaken de ontwikke-
ling van de kinderen  en zetten waar nodig de juiste acties uit. 
 
Het kind centraal! Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen? De Kameleon biedt een 
dagarrangement ( vraag- en aanbod gestuurd) waarbij er geen grenzen zijn tussen opvang, on-
derwijs en vrije tijd. Dat geeft kinderen rust, regelmaat en structuur. Het aanbod rijgt zich als een 
ketting aaneen waardoor de doorgaande ontwikkellijn vanzelf tot stand komt. Het aanbod ken-
merkt  zich door ‘formeel’ en ‘informeel’ leren. Het formeel leren is gericht op kennis. Het infor-
meel leren is gericht op het aanleren van vaardigheden die kinderen nodig zullen hebben om in de 
21ste eeuw goed te kunnen functioneren. De Kameleon richt zich niet alleen op kennis en leerre-
sultaten maar biedt kinderen zich te ontplooien tot wie ze zelf zijn. 
 
Het activiteiten aanbod kenmerkt zich door: 

- Voor alle kinderen: 0 – 12 jaar 
- Van 7 tot 7 uur 
- Doorgaande ontwikkellijn 
- Formeel leren: rekenen, taal en wereldoriëntatie 
- Informeel leren: kunstzinnige vorming, sport, techniek, sociale vorming 
- Betekenisvol en talig: thematisch 
- Continurooster: alle 4 tot 12 jarigen blijven op school eten 
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- Alle 4 tot 12 jarigen zijn tussen 8.45 en 15.45 uur op De Kameleon. 
 
Opvoeden doen we samen! De samenwerking en het contact met ouders is op De Kameleon erg 
belangrijk. We hebben een goed contact met ouders dat  zich kenmerkt door een open en posi-
tieve houding naar elkaar toe. We zorgen ervoor dat we te allen tijde in gesprek blijven met el-
kaar. 
Ouders kunnen ook zitting hebben in De Kameleonraad: een adviesorgaan waarbij de ouders mee 
denken op beleidsmatig niveau. De Kameleon heeft ook een activiteitencommissie. Deze bestaat 
uit een groep ouders die activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas e.d. mee organiseren en ondersteu-
nen. Ouders zijn ook in de gelegenheid om een rol te vervullen in het primaire proces zoals: het 
verzorgen van workshops of het helpen tijdens de dagelijkse gang van zaken. 
Opvoeden doen we samen! Dat betekent ook dat er vanuit De Kameleon een aanbod is gericht op 
ouders: o.a. Nederlandse les voor volwassenen, project: Iedereen Telt Mee en koffieochtenden 
waar verschillende onderwerpen aanbod kunnen komen.  
 
Alle medewerkers op De Kameleon vormen één team, met één pedagogische visie en één aan-
spreekpunt, leidinggevende. Alle medewerkers zijn professionals die samen de verantwoordelijk-
heid dragen om ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen. Daarbij vervullen alle medewerkers 
een voorbeeld functie. Vanuit die samenwerking kunnen ieders talenten ten volle worden benut 
en versterken we elkaar in het belang van de kinderen. 
 
 

1.2 Kernwaarden De Kameleon 
 
In ons werk op de Kameleon staan onderstaande kernwaarden centraal. Wij beschrijven ze hier in 
willekeurige volgorde. 
 
Open voor iedereen. 
Wij staan open voor alle  kinderen ongeacht mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Het zijn juist 
de verschillen die kleur geven aan De Kameleon. 
 
Veilig . 
Ontwikkelen en leren begint bij een veilige omgeving waar iedereen zich vertrouwd en thuis voelt. 
 
Samen. 
Samen je toekomst ontwikkelen, dat is wat wij op De Kameleon willen. Samen met ouders, kin-
deren, medewerkers maken we het verschil en kun je groeien en ontwikkelen. 
 
Betrokken.  
Wij willen dat onze kinderen zich gezien en gehoord worden. Vanuit betrokkenheid gaan we met 
elkaar om. De Kameleon is een leefgemeenschap, waarin we het belangrijk vinden dat kinderen, 
ouders/verzorgers en medewerkers betrokken zijn bij elkaar. 
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2. Wat gaan we doen? 
 
In het afgelopen schooljaar, 2014 -2015, zijn er enkele ontwikkelingen op gestart die naast elkaar 
plaats vinden. Het is belangrijk om steeds de samenhang in het oog te houden en te kijken waar 
dwarsverbanden voor de hand liggen en/of benut kunnen worden.  
 
De ontwikkeling van het kind-buurtcentrum richt zich de in de volle breedte op de pedagogisch-
didactische visie en op de vorm waarop opvang, onderwijs, ontspanning, formeel en informeel 
leren en ontwikkelen plaats zullen gaan vinden in de toekomst.  
 
De andere ontwikkelingen binnen de Kameleon hebben vooral betrekking op het inhoudelijke 
(onderwijs/educatie) aanbod en richten zich met name op de leeropbrengsten en de didactiek 
(het ‘hoe’). Het gaat om: 

- VVE: continuering activiteitenplan in 2014 en 2015 met vooral aandacht voor de door-

gaande lijn tussen 2 en 6 jaar, samenwerking pedagogisch medewerkers en onderbouw-

leerkrachten, educatieve doelen en activiteiten met (doelgroep)kinderen, ouderbetrok-

kenheid.  

- Op Koersplan: na een analyse van het primair proces en de opbrengsten van het onder-

wijs heeft BMC een rapportage opgesteld. Aan de hand van deze rapportage zijn een flink 

aantal actiepunten geformuleerd. Deze werden  in de schrijfgroep verder uitgewerkt en 

zullen de komende planperiode belangrijke verbeterpunten zijn voor het primaire proces, 

de leeropbrengsten en VVE-doelstellingen. 

Dit IKC-plan is leidend voor ons werk in periode, 2015-2019  

We verantwoorden hier vanuit welke opvattingen het aanbod verzorgd wordt. Deze opvattingen 

zijn gebaseerd op de visie van de medewerkers en de conclusies, die we als medewerkers  getrok-

ken hebben uit de verzamelde gegevens, de informatie over nieuwe en te verwachten ontwikke-

lingen. Dit alles binnen de kaders van het door de besturen, Stichting Kinderopvang  Zvl. en On-

derwijsgroep Perspecto,  vastgestelde afzonderlijke strategisch beleidsplannen. 

 

Daarnaast is een interne en externe analyse uitgevoerd met betrekking tot het aanbod op De Ka-

meleon. Dat heeft geleid in een aantal sterke en zwakke kanten van De Kameleon en kansen en 

bedreigingen in de nabije toekomst.  

Vanuit ontwikkeling  Kind & Buurtcentrum, evaluaties van ons aanbod, speerpunten uit de strate-

gische beleidsplannen van beide besturen,  maar ook vanuit onze missie en visie, hebben we 

eveneens speerpunten in beeld gebracht. 

 
Dit IKC-plan richt zich voor de periode 2015-2019 op een zestal hoofdthema’s. Voor deze thema’s 
hebben we een koers uitgezet. Deze zes hoofdthema’s, in willekeurige volgorde zijn: 
 

1. Pedagogisch klimaat 
2. Aanbod 
3. Zorg 
4. Ouders 
5. Medewerkers  
6. Organisatie  
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Thema 1: Pedagogisch klimaat 
 
1a. Waar willen we naar toe? 
De kinderen krijgen de kans om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving waarin kinderen, ou-
ders en medewerkers zich zelf kunnen en mogen zijn. Een omgeving waarin kinderen zich kunnen 
ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun talenten en vaardigheden onderkennen en benut-
ten. We doen dit door, in een sfeer van geborgenheid, te werken aan een omgeving waarin kin-
deren zich: 

- prettig en veilig voelen; 
- vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en in anderen; 
- voor zichzelf leren opkomen; 
- respect hebben voor zichzelf en voor anderen; 
- leren positief te zijn; 
- zelfstandig zijn; 
- verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkelingsproces 

In een omgeving waarin de sfeer ontspannen, open en eerlijk  is.  Het maakt geen verschil door 
wie, op welk moment en bij elke activiteit een kind wordt aangesproken. 
 
1b. Stand van zaken 
Kinderopvang Zvl. heeft de  visie op de omgang met kinderen en de pedagogisch doelen vastge-
legd in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleid geeft sturing aan het werk en komt in alle opvang-
vormen terug. De pedagogische doelen zijn: 

1. Bieden van een gevoel van emotionele veiligheid.  
Dit doel is een voorwaarde voor het realiseren van andere pedagogische doelen en het 
welbevinden van kinderen. We gaan uit van drie bronnen van veiligheid: 
-  vaste sensitieve verzorgers 
-  aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten 
-  gevoel van geborgenheid door de inrichting van de ruimte 

2. Gelegenheid tot ontwikkelen van persoonlijke competentie 
door het bieden van  voldoende mogelijkheden tot ontwikkeling. Materiaal en activitei-
tenaanbod moet stimuleren en uitdagen 

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie 
In een vertrouwde omgeving ontwikkelen kinderen gevoelens van verbondenheid en so-
ciale verantwoordelijkheid 

4. Eigen maken van waarden en normen, cultuuroverdracht 
Het handelen is gericht op respect voor elkaar en omgang met elkaar. Een kind leert af-
spraken maken en nakomen. 

Minimaal wordt voldaan aan de wetgeving en beleidsregel kwaliteit op het gebied van groepsom-
vang, beschikbare ruimte en de leidster-kind ratio, het omgaan met gebeurtenissen die het kind 
betreffen (dit geldt in ieder geval voor: ziekte en ongevallen, overlijden, kindermishandeling, ont-
wikkelingsproblemen en seksueel misbruik). 
 
In het strategisch beleidsplan 2015 – 2019 ‘Ruimte voor het onderwijs van morgen’ beschrijft 
onderwijsgroep Perspecto een aantal kernwaarden op basis waarvan het belangrijk vindt het werk 
te doen. Deze waarden versterken het ‘Perspecto’ gevoel, het gevoel dat we een dynamische 
onderwijsgroep zijn. Maar het is vooral het cement van ons handelen. Respect, vertrouwen, pluri-
formiteit en passie zijn geen loze kreten, maar de basis van alles wat we doen. We zijn respectvol 
naar kinderen, ouders en collega’s en respecteren ieders geloofsovertuiging.  
In het strategisch beleidsplan 2015 – 2019 beschrijft onderwijsgroep Perspecto een zestal speer-
punt: 

1. Brede talentontwikkeling 
2. Passend Onderwijs 
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3. Professioneel en betrokken 
4. Plezier en ruimte 
5. Samenwerking 
6. Innovatief  

 
Win-win ‘Geïntegreerd sociaal met elkaar omgaan’ 
Kinderen maar ook volwassenen hebben diverse basisbehoeften. Kinderen gedijen het best op 
een school als ze respectvol benaderd worden door de leraar en de andere groepsgenoten, als ze 
actief betrokken worden bij het onderwijsproces in de groep. En als ze verantwoordelijkheid 
kunnen en mogen nemen voor hun eigen ontwikkeling. Als de leraren aan deze basisbehoeften 
tegemoetkomen, zullen kinderen geen gedragsproblemen vertonen. Ook zijn er geen problemen 
als niet voldaan wordt aan de basisbehoeften van de kinderen, maar als ze die op een volwassen 
en verantwoordelijke manier kunnen hanteren. 
Problemen ontstaan als het onderwijs niet tegemoetkomt aan de basisbehoeften. Afhankelijk van 
het karakter van een leerling, ontstaan er verschillende soorten ordeverstorend gedrag. 
Win-win. Op basisschool De Kameleon hebben we gekozen voor de geïntegreerde methode ‘Win-
win’. Win-win is daardoor een curatieve en preventieve aanpak en voor mensen in het onderwijs 
erg herkenbaar. Iedereen heeft wel te maken met ordeproblemen in de groep en weet hoeveel 
impact die op het groepsklimaat hebben. Door Win-win bekijken de leerkrachten de problemen 
op een andere manier, ze zetten als het ware een andere bril op als ze naar de ordeverstoorders 
kijken. Gevolg is dat de leerkrachten daardoor alleen het gedrag van de kind gaat afwijzen, maar 
het kind blijven respecteren. Kinderen voelen dat aan en dat is de basis om aan oplossingen te 
werken. 
 
1c. Wat hebben we te doen? 
Het pedagogisch beleidsplan dat door de Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is beschre-
ven geldt voor de kinderen van 0 tot 4 jaar die het Kinderdagverblijf bezoeken, voor de kinderen 
van 2 tot 4 jaar die de peuterspeelzaal bezoeken en voor kinderen van 4 tot 12 jaar die gebruik 
maken van de buitenschoolse opvang. Het is onze opdracht om vanuit de visie, die we samen 
hebben gemaakt, één pedagogisch beleidsplan te maken voor alle kinderen die gebruik maken 
van de faciliteiten in De Kameleon waarbij we het pedagogisch beleidsplan St. KOVZV. als  uit-
gangssituatie zullen nemen. Hetgeen beschreven staat in het strategisch beleidsplan van Per-
specto, m.n. de kernwaarden: respect, vertrouwen en verbinden,  en de ‘win-win’-methodiek van 
de basisschool zullen we daarbij zeker bij zullen moeten betrekken. 

 
Thema 2: Aanbod 
 
2a. Waar willen we naar toe? 
Het kind centraal! Wat heeft een kind nodig om zich goed te ontwikkelen?  De Kameleon stelt de 
kinderen in de gelegenheid om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De Kameleon 
biedt een breed activiteitenaanbod, dagarrangement ( vraag- en aanbod gestuurd) waarbij er 
geen grenzen zijn tussen opvang, onderwijs en vrije tijd. Dat geeft kinderen rust, regelmaat en 
structuur. Het aanbod rijgt zich als een ketting aaneen waardoor de doorgaande ontwikkellijn 
vanzelf tot stand komt. Het aanbod kenmerkt  zich door ‘formeel’ en ‘informeel’ leren. Het for-
meel leren is gericht op kennis. Het informeel leren is  gericht op het aanleren van vaardigheden 
die kinderen nodig zullen hebben om in de 21ste eeuw goed te kunnen functioneren. De Kameleon 
richt zich niet alleen op kennis en leerresultaten maar biedt kinderen zich te ontplooien tot wie ze 
zelf zijn. 
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2b. Stand van zaken 
Op dit moment beschikt De Kameleon over een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse 
opvang groep, basisschool en de vrijwilligers van het buurthuis die de tussen schoolse opvang 
verzorgen. Er wordt de mogelijkheid geboden om van 7 tot 7 in De Kameleon aanwezig te zijn. Er 
is een aanbod van naschoolse activiteiten waaraan kinderen vrijwillig kunnen deelnemen, meestal 
tegen een kleine vergoeding.  
Op velerlei gebied is er al een vorm van samenwerking. Met name waar het gaat om gezamenlijk 
‘te vieren’.  Toch ‘voelen’ de verschillende onderdelen nog steeds als afzonderlijke werelden met 
hun eigen, specifieke aanbod. De doorgaande ontwikkellijn komt op dit moment het best tot ui-
ting in het VVE-aanbod peuterspeelzaal en groep 1&2 van de basisschool. Toch kunnen we vanuit 
de BMC-analyse opmerken dat we daar ook nog forse verbetering kunnen maken. We maken 
weinig tot geen gebruik van elkaars ruimten, activiteiten en talenten. 
In onze visie, stip op de horizon, kunnen we lezen dat we ‘meer’ willen. We willen gaan voor een 
breed activiteitenaanbod waarbij er geen grenzen zijn tussen opvang, onderwijs en vrije tijd. 
 
2c. Wat hebben we te doen? 
De Kameleon wil in de nabije toekomst, maar uiterlijk 2020, een dagarrangement aanbieden 
waarbij alle 4 tot 12 jarigen in ieder geval tussen 8.45 en 15.45 uur op het kind-buurtcentrum 
aanwezig zijn. Kinderen zijn dan minimaal 7 uur aanwezig in het kind-buurtcentrum. Het aanbod 
van onderwijs, ontwikkeling, ontspanning gebeurt bij voorkeur in blokken waarbij leren, ontwik-
keling en ontspanning elkaar afwisselen, in elkaar overlopen en er sprake is van een doorgaande 
lijn tussen formeel en informeel leren. Stapsgewijs willen we de komende jaren komen tot dit 
brede activiteitenaanbod. 
 

 Naschools aanbod: 
Het komende schooljaar willen we het naschoolse aanbod flink uit te breiden, gratis (zoveel mo-
gelijk) aan te bieden en de doorgaande lijn tussen formeel en informeel leren zoveel mogelijk te 
realiseren. De inzet van professionals (bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers van de BSO en de 
sport-BSO; van sportverenigingen; uit kunst & cultuur; muziek & dans etc.) is noodzakelijk voor 
een continu en hoogwaardig aanbod. Daarnaast zullen ook ouders betrokken worden bij de na-
schoolse activiteiten. 
 

 Tussen schoolse opvang: 
In de visie wordt gesproken over:  
- Continurooster: alle 4 tot 12 jarigen blijven op school eten  

- Alle 4 tot 12 jarigen zijn tussen 8.45 en 15.45 uur op De Kameleon  
 
Op termijn is dit het streven van de Kameleon. Het is de bedoeling dat in 2020 er gewerkt wordt 
met een continurooster, een verlengde dag voor kinderen vanaf 4 jaar op het kind-buurtcentrum 
(elk kind is minimaal 7  uur aanwezig) en een aanbod van onderwijs, ontspanning en ontwikkeling 
in blokken. De invoering hiervan per schooljaar 2015-2016 werd door een aantal teamleden en 
mogelijk ook door een deel van de ouders te vroeg gevonden. De ommezwaai is dan te abrupt en 
kan voor weerstand zorgen. Gevreesd wordt dat een deel van de ouders juist het halen en bren-
gen tussen de middag erg gaat missen als onderdeel van de invulling van de dag.  
We gaan  deze ontwikkeling wel in gang te zetten maar enigszins getemporiseerd  door met in-
gang van het nieuwe schooljaar:  
- De TSO op een andere wijze te organiseren  

- Kinderen de gelegenheid te geven gratis in de klas te eten onder begeleiding van een leerkracht 
en een pedagogisch medewerker of een ouder  

- De middagpauze als volgt in te delen:  
  20 minuten eten in de eigen klas  
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  20 minuten ontspanning  

  20 minuten buitenspelen  
- Per 2 klassen te zorgen voor 1 leerkracht + 1 p.m.-er/ouder tijdens het eten en de ontspanning  

- Per dag het overblijven te bemensen met 4 leerkrachten en 4 p.m.-ers/ouders  

- Pleinwacht te laten verzorgen door l.k.-en die geen groep hebben en p.m.-er (?)  

- Kinderen die thuis eten de laatste 20 minuten op het plein toe te laten om te spelen met de an-
dere kinderen  

- Het overblijven op school uitdagend en prettig voor kinderen te maken, waardoor ook de kin-
deren die naar huis gaan straks op school willen blijven. De overstap naar een continurooster of 
een 5 gelijke dagen model kan dan mogelijk met ingang van school 2016-2017 worden gereali-
seerd.  
 

 Voor- en vroegschoolse educatie 

Continuering activiteitenplan in 2014 en 2015 met vooral aandacht voor de doorgaande lijn tus-
sen 2 en 6 jaar, samenwerking pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten, educatieve 
doelen en activiteiten met (doelgroep)kinderen, ouderbetrokkenheid.  

Zie bijlage: VVE-plan + deelplan VVE in het Op Koersplan. 

 

 Op Koers: 

Na een analyse van het primair proces en de opbrengsten van het onderwijs heeft BMC een rap-
portage opgesteld. Aan de hand van deze rapportage is er voor de komende twee schooljaren 
door de medewerkers van De Kameleon een Op Koersplan geschreven. Het plan richt zich op de 
volgende kwaliteitsaspecten m.b.t. het formele leren: 

- Activerende directe instructie 

- Strategieën voor denken en leren 

- Systematisch volgen van vorderingen 

- Afstemming instructie en verwerking 

- Leerlingen zijn actief betrokken 

- Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces 

Zie bijlage: Op Koersplan 

 

 Kind & Buurtcentrum De Kameleon 2020 

In het schooljaar 2014 – 2015 zijn we, onder begeleiding van RPCZ, gestart met een traject ‘verde-
re ontwikkeling van het Kind & Buurtcentrum’ De Kameleon met als uiteindelijke doel om op ter-
mijn te kunnen spreken van een Integraal Kindcentrum binnen het Kind & Buurtcentrum.  

Dit projectplan geeft naar aanleiding van de geformuleerde visie een aantal beleidsgebieden aan 
in het kader van verdere doorontwikkeling waar in deze IKC-planperiode aandacht besteed aan 
zal worden. De beleidsgebieden zijn: 

 Eén leiding 

 Eén team 

 Eén educatief en pedagogisch plan 

 Eén organisatie 

 Eén Kameleonraad (ouders 

Hoe we in deze IKC-planperiode invulling gaan geven aan bovenstaande beleidsgebieden  

kunt u terug vinden in het plan ‘Kind & Buurtcentrum De Kameleon 2020’.             

                    



 
11 

Thema 3: Zorg 
 
3a. Waar willen we naar toe? 
Ieder kind onze zorg! We bieden een veilige en prettige omgeving die erop gericht is om het beste 
uit jezelf te halen. De Kameleon biedt voor elk kind een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 
12 jaar. De Kameleon speelt in op de ontwikkelbehoefte van ieder kind en daardoor is een effec-
tieve kindzorg van essentieel belang. Deze kindzorg kenmerkte zich op De Kameleon door een 
zorgstructuur waarbij het preventieteam, de zorgcoördinator en jeugdverpleegkundige (Centrum 
Jeugd en Gezin) de kern vormen. Zij hebben samen de kinderen in beeld, bewaken de ontwikke-
ling van de kinderen, en zetten waar nodig de juiste acties uit. 
 
3b. Stand van zaken 
In het kader van Passend Onderwijs heeft De Kameleon een schoolondersteuningsprofiel (SOP) 
opgesteld. Op hoofdlijnen bevat dit profiel de onderstaande kwaliteits- en ontwikkelaspecten. 
De medewerkers  werken continue aan een optimale ontwikkeling voor alle kinderen en richten  
de basisondersteuning hierop in. 
De kwaliteit van de basisondersteuning is voldoende tot goed, en willen we voor bepaalde onder-
delen van voldoende naar goed naar beter. Hieraan wordt planmatig gewerkt en krijgen mede-
werkers vaardigheden die nog beter afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van kinderen en 
een impuls op de professionalisering m.b.t. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en handelings-
gericht werken (HGW) 
Het werken met ontwikkelingsperspectieven krijgt vorm a.d.h.v. wettelijke kaders en bestuurlijke 
afspraken binnen ons aanbod. 
Op dit moment heeft De Kameleon een preventieteam. Een team bestaat uit een vaste kern: di-
recteur, IB-er, seniormedewerkster KOV, wijkcontactpersoon woningbouwcoöperatie Clavis, 
jeugdverpleegkundige CJG, buurthuismedewerker; waar nodig aangevuld met externe professio-
nals. Dit preventieteam komt iedere twee maanden bij één. Zij bespreken kinderen en hun gezin-
nen wanneer er ‘extra’ aandacht gegeven zou moeten worden. Vanuit dit preventieteam kunnen 
er acties opgesteld worden richting externe deskundigen. 
 
3c. Wat hebben we te doen? 
In het Op Koersplan staan acties beschreven die we de komende twee schooljaren gaan uitvoeren 
waardoor we planmatiger gaan werken en onze medewerkers vaardiger worden in het afstem-
men op de ondersteuningsbehoeften van de kinderen. Het Op koersplan is een impuls tot profes-
sionalisering m.b.t. VVE en HGW. 
Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is de IB-er volledig vrij geroosterd van lesgevende ta-
ken. Zij wordt daardoor in de gelegenheid gesteld om haar IB-werkzaamheden verder uit te brei-
den naar de leeftijdsgroep 0 – 4 jarigen. 
Tevens hebben we met ingang van het komende schooljaar een ‘specialistenteam’ op De Kamele-
on. Een team van medewerkers die zich de afgelopen jaren gespecialiseerd hebben op enig ge-
bied zoals: gedragsspecialist , NT2-specialist, taalspecialist. Zij zullen onder begeleiding van de IB-
er hun expertise inzetten waar nodig. 
Preventieteam: het preventieteam blijft een plaats in nemen in het overleg tussen de medewer-
kers en externe organisaties. De rol van je jeugdverpleegkundige  ( CJG) is daarin cruciaal. 
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Thema 4: Ouders 
 
4a. Waar willen we naar toe? 
Opvoeden doen we samen! De samenwerking en het contact met ouders is op De Kameleon erg 
belangrijk. We hebben een goed contact met ouders die zich kenmerkt door een open en positie-
ve houding naar elkaar toe. We zorgen ervoor dat we te allen tijde in gesprek blijven met elkaar. 
Ouders kunnen ook zitting hebben in De Kameleonraad: een adviesorgaan waarbij de ouders mee 
denken op beleidsmatig niveau. De Kameleon heeft ook een activiteitencommissie. Deze bestaat 
uit een groep ouders die activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas e.d. mee organiseren en ondersteu-
nen. Ouders zijn ook in de gelegenheid om een rol te vervullen in het primaire proces zoals: het 
verzorgen van workshops of het helpen tijdens de dagelijkse gang van zaken. 
Opvoeden doen we samen! Dat betekent ook dat er vanuit De Kameleon een aanbod is gericht op 
ouders: o.a. Nederlandse les voor volwassenen, project: Iedereen Telt Mee en koffieochtenden 
waar verschillende onderwerpen aanbod kunnen komen 
 
4b. Stand van zaken 
Momenteel zijn de ‘werelden’ van de ouders op De Kameleon vaak gescheiden. De KDV en Peu-
terspeelzaal hebben een oudercommissie. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders die op 
verschillende gebieden mee denken en mee praten.  
De basisschool heeft een medezeggenschapsraad en een oudervereniging. De rol van de mede-
zeggenschapsraad is bij wetgeving vastgelegd. Met betrekking tot onderwerpen heeft de mede-
zeggenschapsraad ofwel advies- of instemmingsrecht. De oudervereniging is een groep ouders die 
nauw betrokken is  bij de uitvoering van allerlei activiteiten, waarbij men soms over de grenzen 
van de eigen wereld heen stapt en de activiteit ‘breed’ organiseert. 
Vanuit De Kameleon worden er met regelmaat opvoedingsondersteunende workshops aangebo-
den, zoals KinderEHBO, cursus ‘omgaan met een moeilijke peuter’ e.d. Ook wordt er tweemaal 
per week Nederlandse Les gegeven aan volwassenen. De ouders kunnen daar ook gebruik van 
maken. 
Vanuit m.n. de peuterspeelzaal wordt er I.T.M. verzorgd. I.T.M. staat voor ‘Iedereen telt mee’. Dit 
is een aanbod waarbij een externe professional de gezinnen bezoekt om daar met de kinderen 
activiteiten te doen samen met de ouders. Doel: ouders ondersteunen bij de opvoeding en laten 
zien hoe men met het kind kan spelen. Bij dit aanbod hoort ook een gezamenlijk moment. De 
ouders kunnen dan onder het genot van een kopje koffie, thee samen komen en praten over al-
lerlei onderwerpen. Naast bovenstaande ouderactiviteiten worden op afroep ouders betrokken 
bij het primaire leerproces: leesmoeders, knutselouders e.d. 
 
4c. Wat hebben we te doen? 
In de visie is aangegeven dat we opvoeden samen doen. De samenwerking en het contact met 
ouders is op De Kameleon erg belangrijk. Goed contact met ouders kenmerkt zich door een open 
en positieve houding naar elkaar toe.  
Er wordt een Kameleonraad gevormd: een adviesorgaan waarbij de ouders mee denken op be-
leidsmatig niveau. De Kameleon heeft ook een activiteitencommissie. Deze bestaat uit een groep 
ouders die activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas e.d. mee organiseren en ondersteunen.  
Het streven is om in het schooljaar 2015-2016  met een Kameleonraad en een activiteitencom-
missie te starten.  
Ouders zijn ook in de gelegenheid om een rol te vervullen in het primaire proces zoals: het ver-
zorgen van workshops of het helpen tijdens de dagelijkse gang van zaken.  
Tot slot is en blijft er vanuit De Kameleon een aanbod gericht op ouders:  
- Nederlandse les voor volwassenen  

- Project Iedereen Telt Mee  

- Koffieochtenden waar verschillende onderwerpen aanbod kunnen komen  
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Thema 5: Medewerkers 
 
5a. Waar willen we naar toe? 
Alle medewerkers op De Kameleon vormen één team, met één pedagogische visie en één aan-
spreekpunt, leidinggevende. Alle medewerkers zijn professionals die samen de verantwoordelijk-
heid dragen om ieder kind tot zijn/haar recht te laten komen. Daarbij vervullen alle medewerkers 
een voorbeeld functie. Vanuit die samenwerking kunnen ieders talenten ten volle worden benut 
en versterken we elkaar in het belang van de kinderen 

De Kameleon wil de medewerkers een inspirerende en stimuleren werkomgeving bieden. Mede-

werkers moeten zich gezien, gerespecteerd en gewaardeerd weten. Omgekeerd stellen we ook 

hoge eisen aan hen: volledige inzet, betrokkenheid bij het werk en bij elkaar, kwaliteit en bereid-

heid om zich te blijven ontwikkelen. Vakkennis alleen is niet genoeg. Medewerkers moeten goed 

maatschappelijk betrokken, communicatief en resultaatgericht zijn. 

‘Koning in je eigen klaslokaal’, zo was het altijd een beetje. Zeker in de beeldvorming. Maar de 

moderne werknemer werkt niet langer geïsoleerd, maar werkt samen. Omdat het prettig is, voor-

delen biedt of soms gewoon omdat het moet. 

Op De Kameleon is samenwerking tussen medewerkers niet vrijblijvend. Het gevoel van gezamen-

lijkheid en het besef van gedeelde verantwoordelijkheid zal de komende jaren volop onder de 

aandacht komen en blijven onder alle medewerkers. Dit vooral gezien in het kader van IKC-

vorming. 

Ruimte en rekenschap: 

‘Zelfsturing is een belangrijke, maar vaak onderschatte, drijvende kracht voor ieder mens. Uit 

onderzoek blijkt dat ieder mens goed werk wil verrichten, mits daarvoor voldoende ruimte be-

staat. Als mensen de ruimte hebben en zelf hun doelen mogen bepalen, dan liggen deze zelfs 

vaker hoger dan hun managers hadden verwacht.’  

De Kameleon wil iedere medewerker de kans geven om zijn of haar unieke talent te ontplooien 

door de medewerkers meer ruimte, vrijheid te bieden het aanbod en onderzoek daarop in te rich-

ten. Bij het krijgen en nemen van deze ruimte, vrijheid hoort ook afleggen van rekenschap over de 

prestaties en behaalde resultaten. Zelfreflectie, interne gesprekkencyclus en het informeren van 

de stakeholders zijn daarbij de aangewezen instrumenten. 

 

5b. Stand van zaken 
Samenwerking tussen de medewerkers (leerkrachten en pedagogisch medewerkers) gebeurt tot 
nu toe zeer incidenteel. Bewustwording van mogelijkheden hiertoe speelt de medewerkers par-
ten, maar ook aan aantal praktische zaken als: Kan dat wel? Kan ik dat wel? Mag dat wel? Wat 
moet ik dan doen? Kan ik zomaar initiatief nemen hiertoe? 
Er is zeker op dit moment nog geen sprake van één teamgevoel. 
Daarnaast zijn er allerlei praktische zaken die bijdragen om tot één team te komen zoals gezamen-
lijk lunchen, één budget voor koffie, kerstpakketten, etentje voor hele team, … etc. 
 
5c. Wat hebben we te doen? 
Een goede samenwerking vraagt een cultuuromslag. Om een goede samenwerking tot stand te 
brengen is het belangrijk dat professionals zich uiten, elkaar helpen en elkaar aanspreken. Voor 
veel professionals binnen de Kameleon vraagt dit om een gedragsverandering. Men is dit niet 
gewend en vindt het moeilijk; bij sommigen is er wellicht onvoldoende vertrouwen in eigen capa-
citeiten of het ontbreekt aan de vaardigheden om feedback te geven en te ontvangen. Voor de 
toekomst is dit een zeer belangrijk aspect wat blijvende aandacht behoeft.  
Het maken van één educatief & pedagogisch plan is (behalve in het kader van de visie) nog niet 
aan de orde geweest. Vooral is er aandacht gewenst voor de visie op het ontwikkelen van de kin-
deren tussen 0-7 jaar, het bieden van meer ruimte om te onderzoeken en te experimenteren, het 
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creëren van een rijke leeromgeving en het aansluiten op de ontwikkelbehoeften van de kinderen. 
Hier ligt een duidelijke relatie met VVE  en met het Op Koers traject o.l.v. BMC waar het gaat om 
het aanbod en het didactisch handelen.  
Wat we te doen hebben m.b.t. het Kameleonpersoneel staat beschreven in het plan ‘Kind & 
Buurtcentrum de Kameleon 2020’ en het Op Koersplan. Zie voor beiden de bijlagen. 

 

Bestuurlijke kaders 

Voor alsnog zullen de medewerkers van De Kameleon in dienst zijn bij twee verschillende organi-

saties. De pedagogisch medewerk(st)ers zijn in dienst bij Kinderopvang ZV  en de leerkrachten en 

de directie zijn in dienst bij Onderwijsgroep Perspecto. Dat betekent dat waar mogelijk er een 

gezamenlijk personeelsbeleid uitgevoerd gaat worden en waar dat door m.n. wetgeving niet mo-

gelijk is de medewerkers vallen onder het specifieke personeelsbeleid van hun werkgever: 

Onderwijs > Onderwijsgroep Perspecto 

                      Strategisch beleidsplan 2015 – 2019 ‘Ruimte voor het onderwijs van morgen. 

Het integraal personeelsbeleid is op bestuursniveau vastgelegd in het Integraal Personeels Be-

leidsplan (IPB) . In dit plan zijn alle personeelsregelingen, zoals o.a. het voeren van functionerings- 

en beoordelingsgesprekken, het bekwaamheidsdossier en scholingsbeleid  opgenomen. In het  

strategisch plan heeft de medewerker een centrale plaats als het gaat om het primaire proces. 

Het is ondergebracht in twee speerpunten: ‘Professioneel en betrokken’ en ‘plezier en ruimte’. De 

zorg voor personeel is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs 

 

Pedagogisch medewerk(st)ers > Stichting KOVZ 

                                                          Strategisch beleidsplan 2010 – 2014 

In het strategisch beleidsplan 2010- 2014 heeft de stichting haar ambities voor de komende jaren 

als volgt geformuleerd: 

Beleidsvoornemens: 

1. Aantrekkelijke werkgever 

2. Flexibel en toekomstgericht personeelsbestand 

3. Ruimte voor ontwikkeling 

4. Medezeggenschap  

Het volgende, nieuwe strategisch beleidsplan is nog niet vastgesteld. 

 

Professionele en betrokken medewerkers 
De Kameleon heeft professionele en betrokken medewerkers. Zij zorgen ervoor dat het primaire 
proces goed verloopt. De besturen stimuleren  de professionalisering en ontwikkeling van mede-
werkers en investeren hierin. Iedereen is hier zelf verantwoordelijk voor. De besturen vinden het 
belangrijk om continu de dialoog te voeren over de rol en de verantwoordelijkheden die iedere 
professional in onze school heeft. In een gesprekkencyclus volgen, evalueren en beoordelen we 
het functioneren van de medewerkers. We zorgen voor professionele en betrokken medewerkers. 
 
Plezier en ruimte.  
Eigenaar zijn van het werk dat je doet. Gehoord worden en meedenken over wat een goed aan-
bod is. Het zijn elementen die de besturen  graag terug willen zien. De besturen willen momenten 
organiseren en creëren  om medewerkers mee  te laten denken over ontwikkelingen die ook voor 
de organisatie van belang zijn. Men wil de  medewerkers tijd en rust geven om veranderingen in 
te kunnen voeren. Door die tijd te gunnen blijft er voor medewerkers  voldoende ruimte om zich 
te kunnen concentreren op de kern van het vak: het primaire proces. We noemen dat ‘ruimte 
voor je vak’. Met name Perspecto voorziet daarvoor de invulling van de nieuwe cao-PO gericht op 
het verminderen van werkdruk en ruimte voor professionalisering, doorontwikkeling het integraal 
personeelsbeleid en leiderschapsontwikkeling directeuren   
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Om de bovenstaande speerpunten te bereiken richten we ons op:: 

Permanente ontwikkeling. 

 Het beste vragen van onze kinderen betekent dat we het beste moeten vragen van onszelf. We 

kunnen ons niet veroorloven talent verloren te laten gaan. Professionaliteit willen we stimuleren 

door het  team en individuele medewerkers veel ruimte te bieden om invulling te kunnen geven 

aan het aanbod binnen De Kameleon. 

Lerende organisatie.  

We willen investeren in de ontwikkeling van professionals. Dit geven we vorm door een dusdanige 

leeromgeving  te creëren dat leren op verschillende niveaus wordt mogelijk gemaakt. We onder-

scheiden hierin: 

 Individueel leren 

Op individueel niveau staat de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker centraal. Ie-

dere medewerker maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarin de kernkwalitei-

ten (waar ben ik goed in?) en ontwikkelpunten (wat wil ik leren?) beschreven zijn.  

 Teamleren 

Leren op teamniveau is vooral leren met en van met elkaar. Er is een cultuur van elkaar 

aanspreken en feedback geven. Collectief leren legt een solide basis voor het bouwen van 

kennis en vaardigheden. Eigen onderwijspraktijken worden verhelderd, opvattingen wor-

den expliciet gemaakt en gerelateerd aan de gezamenlijke visie op het onderwijs en leren 

van kinderen. Het team maakt een  jaarplan en geeft aan wat nodig is voor de ondersteu-

ning voor het teamleren en om te komen tot een professionele leergemeenschap.  

 Leren in de clusters van IKC’s 

Leren op clusterniveau betekent dat schoolteams onderling ervaringen uitwisselen en le-

ren  van ‘good practices’  op diverse niveaus. 

 

Personeelsbeleid is beschreven in samenhang met pedagogisch-en  educatief beleid. In deze pa-

ragraaf noemen we de belangrijkste aandachtspunten van personeelsbeleid voor de komende 

vier jaar. Deze beleidsonderdelen hangen nauw samen het plan ‘Kind & Buurtcentrum De Kame-

leon 2020’ en het ‘Op Koersplan’ .  

 

 

Taakbeleid:  

Onderwijs: 

Ieder jaar wordt de normjaartaak van een personeelslid vastgesteld. Dit vindt plaats aan de hand 

van de werktijdfactor. In het taakbeleid wordt een verdeling gemaakt van lesgebonden en niet-

lesgebonden taken. In het beheersen van de taakbelasting van het personeel ziet de directie  

erop toe een zo evenredige mogelijke spreiding van de werkzaamheden over het jaar, week, dag. 

Wanneer de organisatie dit toelaat proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de ar-

beidsomstandigheden van bepaalde personeelsleden, zoals beginnende leerkrachten, ouderen 

en personeel in deeltijd betrekking. Het instrument dat ingezet wordt om de taakverdeling te 

bepalen is: www.taakbeleid.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taakbeleid.nl/
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Formatie: 

Onderwijs: 

Het bevoegd gezag formuleert het meerjaren formatiebeleid, dat jaarlijks wordt geactualiseerd in 

een formatieplan. Het formatieplan moet instemming hebben van de personeelsgeleding van de 

GMR. In het formatieplan wordt aangegeven welke functies van welke omvang, aard en niveau 

op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellin-

gen. 

 

 

Invulling wet BIO met betrekking tot bekwaamheidseisen, waaronder bekwaamheidsdossier: 

Onderwijs: 

De wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) gaat over de kwaliteit van het onderwijsper-

soneel, zodat ze niet alleen bekwaam en bevoegd zijn, maar ook bekwaamheid blijven ontwikke-

len. De wet bevordert dat het personeel tijdens de loopbaan in ieder geval aan een minimum 

kwaliteit blijft voldoen en dat werkgevers het personeel daartoe in staat stellen. De gewenste 

kwaliteit wordt beschreven in een aantal competenties: 

- Inter-persoonlijke competentie 

- Pedagogische competentie 

- Vakinhoudelijke en didactische competentie 

- Organisatorische competentie 

- Competentie tot samenwerken 

- Competentie in reflectie en ontwikkeling. 

 

 

Nascholing: 

Nascholing heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van De Kameleon en 

daarmee aan de ontwikkeling van De Kameleon. Daarnaast heeft nascholing als doel het bijdra-

gen aan de individuele ontwikkeling van de medewerkers. De nadruk van nascholing en deskun-

digheidsbevordering staan nadrukkelijk beschreven in ‘Kind en Buurtcentrum De Kameleon 2020’ 

en ‘Op koers’. 

 

 

Persoonlijk ontwikkelingsplan: 

Op individueel niveau staat de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker centraal. Iedere 

medewerker maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) waarin de kernkwaliteiten (waar 

ben ik goed in?) en ontwikkelpunten (wat wil ik leren?) beschreven zijn.  

 

 

Begeleiding nieuwe leerkrachten: 

Bij het verwerven van nieuwe medewerkers, wordt niet alleen naar de bekwaamheijdseisen be-

horende bij de uit te oefenen functie gekeken, maar worden de specifieke vaardigheden die voor 

De Kameleon gewenst zijn, meegenomen. Kandidaten, die reeds over deze vaardigheden be-

schikken, verdienen de voorkeur. De specifieke competenties zijn schriftelijk vastgelegd en zijn 

ter inzage. Indien de vereiste competenties (nog) ontbreken, wordt zo snel mogelijk de aange-

paste (na)scholing aangeboden en gevolgd. 
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Thema 6: Organisatie 

 

6a. Waar willen we naar toe? 
Het Kindcentrum De Kameleon is onderdeel van het Kind & Buurtcentrum De Kameleon. 
De Kameleon is een centraal punt in de wijk, een veilige haven, een plaats waar kansen geboden 
worden zodat ieder kind zich kan zich ontwikkelen tot wie hij/zij is en een plek kan vinden in de 
wereld. Samen ondersteunen we de kinderen in hun ontwikkeling bij het vinden van hun plek in 
de wereld. 
In De Kameleon zijn er geen grenzen tussen onderwijs en opvang, tussen spelen en leren, tussen 
product en proces gericht werken,  tussen de leraar en pedagogisch medewerk(st)er, tussen for-
meel en informeel leren. 
Kinderen en ouders krijgen te maken met één pedagogische werkwijze, één organisatie, één team 
en één aanspreekpunt, leidinggevende. 
 

Het is van belang dat voor iedereen in de organisatie de koers duidelijk is. Deze moet door de 
leidinggevenden en de medewerkers van het kindcentrum worden uitgedragen en door de bestu-
ren gesteund worden.  
Het bestuurlijke draagvlak op strategisch niveau is van belang voor het slagen van de samenwer-
king in een kindcentrum. De samenwerking op bestuurlijk niveau kan er verschillend uitzien: 
sommige organisaties hebben een coöperatie opgericht waar het kindcentrum onder valt, andere 
hebben gekozen voor een gezamenlijke stichting, of er is een samenwerkingsovereenkomst waar-
in de zakelijke afspraken zijn geregeld. Als er geen gezamenlijke rechtspersoon is, dan zijn de me-
dewerkers bij één van de beide samenwerkingspartners in dienst. Binnen de bestuurlijke struc-
tuur zijn er op locatieniveau verschillende manieren om de organisatie in te vullen.  
De inrichting van het kindcentrum, zoals dat hieronder wordt beschreven, kan in elk van de be-
stuurlijke afspraken voorkomen. Hieronder gaan we niet in op de bestuurlijk-juridische construc-
tie. Dit is het terrein van de bestuurders van de organisaties. 
 
Organogram 
Het werken in één team en het delen van taken is uitgangspunt in een kindcentrum, maar hoe 
komen we tot een slimme taakverdeling tussen professionals met verschillende achtergronden? 
 
Onderstaand organogram heeft de werkwijze weer zoals we die op dit moment voor ons zien.  
 In een handboek staat beschreven welke rollen, functies en taken we kennen in De Kameleon. 
Tevens zijn per rol, functie of taak de werkzaamheden en verantwoordelijkheden beschreven.  
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In De Kameleon werken medewerkers van twee organisaties, daardoor zullen er afspraken nodig 
zijn over de afstemming tussen functionele en hiërarchische leiding. De functionele aansturing 
gebeurt door de leidinggevende van het kindcentrum, die bepaalt wat de medewerkers moeten 
doen en op welke tijden. De hiërarchisch leidinggevende is een leidinggevende uit één van beide 
organisaties afhankelijk van waarbij de werknemer in dienst is. Deze leidinggevende doet de for-
mele taken zoals: de handtekening zetten onder de arbeidsovereenkomst, wijzigingen doorvoeren 
bij inschaling, toestemming geven voor bijscholing. Gesprekken zoals: functionerings- beoorde-
lings- en loopbaangesprekken vinden plaats door de functioneel leidinggevende. 
Op dit werkniveau staan, omtrent veel onderwerpen,  in het handboek de uitgangspunten en 
concrete afspraken beschreven. We voorkomen door een open communicatie overlap, herkennen 
hiaten en voorkomen dat afstemming een probleem wordt. 
 
6b. Stand van zaken 
Op dit moment werken beide organisaties op de werkvloer samen waar mogelijk en men de be-
hoefte voelt.  Meerdere samenwerkingsactiviteiten zijn ontstaan vanwege praktische overwegin-
gen of wettelijke verplichting, denkende aan VVE-beleid. Beide organisaties hebben hun eigen 
overlegstructuur, eigen leidinggevende. In kader van doorontwikkeling tot Kindcentrum 0 – 12 
jaar hebben we dit schooljaar enkele gezamenlijke overlegmomenten gehad maar deze zijn zeker 
nog niet structureel ingebed in de organisatie. Ook is het op dit moment niet helder ‘wie waar 
over gaat’.  
 
In het schooljaar 2014 – 2015 zijn we, onder begeleiding van RPCZ, gestart met een traject ‘verde-
re ontwikkeling van het Kind & Buurtcentrum’ De Kameleon met als uiteindelijke doel om op ter-
mijn te kunnen spreken van een Integraal Kindcentrum binnen het Kind & Buurtcentrum.  

Dit projectplan geeft naar aanleiding van de geformuleerde visie een aantal beleidsgebieden aan 
in het kader van verdere doorontwikkeling waar in deze IKC-planperiode aandacht besteed aan 
zal worden. De beleidsgebieden zijn: 

 Eén leiding 

 Eén team 

 Eén educatief en pedagogisch plan 

 Eén organisatie 

 Eén Kameleonraad (ouders) 
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6c. Wat hebben we te doen? 

Hoe we in deze IKC-planperiode invulling gaan geven aan de IKC- beleidsgebieden  

kunt u terug vinden in het plan ‘Kind & Buurtcentrum De Kameleon 2020’.             
 
Met ingang van het schooljaar 2015 – 2016 gaan we werken zoals in het organogram is beschre-
ven. Dat betekent dat we inhoud gaan geven aan het organogram door: 

- Beschrijven van rollen, functies en taken 
- Vaststellen werkzaamheden en verantwoordelijkheden m.b.t. rollen, functies en taken 
- Vaststellen overlegstructuur: 

a. Overleg alle medewerkers: 4 x per jaar avondoverleg 
b. Onderbouw-  en bovenbouwoverleg 
c. Overleg Ontwikkelteam 
d. Overleg specialistenteam 
e. Overleg Kameleonraad 
f. Overleg activiteitencommissie 

 

Het document ‘Andere Tijden, slim personeelsbeleid in het kindcentrum 0 – 12 jaar’ kan daarbij 

als uitgangspunt dienen. 
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3. Kwaliteitszorg 

 

Inleiding: 

De missie van de onderwijsgroep Perspecto is krachtig en helder: ‘Kwalitatief sterk onderwijs bie-

den op de beste scholen. Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen, zodat ze goed zijn 

voorbereid op de toekomst’.  

In het strategisch beleidsplan 2010 – 2014 beschrijft de Stichting KOZV de kwaliteit als volgt ; ‘Als 

organisatie willen wij net iets meer dan voldoen aan de uitgesproken en vanzelfsprekende ver-

wachtingen van de interne en externe klant.’  

 

Kwaliteitszorg is de basis van waaruit we het aanbod op De Kameleon  vormgeven. In dit hoofd-

stuk beschrijven we op welke wijze wij onze kwaliteit bewaken, borgen en verbeteren. Eerst ge-

ven we aan welke aspecten deel uitmaken van onze zorg voor kwaliteit. Vervolgens wordt uiteen-

gezet op welke wijze we ervoor te zorgen dat al deze aspecten in onderlinge samenhang een 

compleet en evenwichtig kwaliteitssysteem vormen. 

 

Voorwaarden van onze kwaliteitszorg 

Onze kwaliteitszorg baseren we op het INK-model. In dit model  is een onderverdeling gemaakt in 

organisatie (leiding, personeelsbeleid, doelen en strategie, middelen en processen) en resultaten 

(waardering personeel, ouders/leerlingen, personeel en opbrengsten). Door systematisch na te 

gaan of de gewenste effecten en resultaten gehaald worden, wordt het mogelijk het beleid waar 

nodig bij te sturen. In die zin maken we gebruik gemaakt van de plan-do-check-act cyclus. In het 

INK-model kort weergegeven door leren en verbeteren. 

 

Leiderschap 

 
Personeels-

beleid 
 

Management 

van 

processen 

 
Waardering 

personeel 
 

Opbrengsten 

      

 
Doelen en 

strategie 
  

Waardering 

ouders/leerl. 
 

      

 
Inzet 

middelen 
  

Waardering 

omgeving 
 

   
Organisatie  Resultaten 

  Leren en verbeteren   

 

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het hierna beschreven kwaliteitszorgsys-

teem. De werkzaamheden zijn onder andere: 

 het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus bij de activiteiten m.b.t kwaliteitszorg 

 het vastleggen van taken en het bewaken van de samenhang 

 het vastleggen en bewaken van teamafspraken 

 het creëren van draagvlak 

 het bevorderen van professionele kennis en vaardigheden bij de medewerkers 

 het organiseren van een op kwaliteitsverbetering gerichte samenwerking (w.o. het syste-

matisch geven van feedback) 

Voor de medewerkers  geldt, dat zij betrokken zijn op en zich medeverantwoordelijk weten voor 

de kwaliteit van het aanbod op De Kameleon als geheel.  Dit  vanuit de opvatting, dat ontwikke-

lend onderwijs slechts mogelijk is, als er sprake is van een professionele cultuur.  
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Kenmerkend daarvoor zijn: ontwikkelend vakmanschap; betrokkenheid; verantwoordelijkheid, 

niet alleen voor de eigen taak, maar voor het aanbod als totaliteit; bereidheid tot reflecteren op 

eigen handelen. 

De Kameleon  maakt zijn maatschappelijke taak waar door goede contacten te onderhouden met 

voor ons relevante collega scholen, instanties, verenigingen en overige organisaties. Over de acti-

viteiten, die we in dit kader doen en de effecten, die dat ons inziens oplevert leggen we verant-

woording af naar de betreffende instanties en onze  besturen  en de ouders. Immers, de ruimte 

die we hebben om een kwalitatief sterk aanbod  te verzorgen vraagt ook om rekenschap. Het 

voorgaande schetst het kader en de sfeer van waaruit wij kwaliteitszorg vorm geven. 

 

De inrichting van onze kwaliteitszorg  

 

 
Om de juiste kwaliteitszorg te hebben is het nodig om de antwoorden te formuleren op de boven-

staande  5 kernvragen. Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg is het IKC-plan het richtinggevend 

document bij de kwaliteitsverbetering. Daarnaast gebruiken we het jaarlijks op te stellen jaarplan 

om te beschrijven wat we vanuit onze strategische visie  en speerpunten uit ons plan, uitvoeren in 

een schooljaar. Beide documenten hangen nauw met elkaar samen en zijn een belangrijk hulp-

middel bij het systematisch doorlopen van de kwaliteitscyclus. 

 

IKC-plan cyclus 

Voor het samenstellen van het schoolplan hanteren wij een werkwijze, die wij als bijlage 3 ‘Hoe 

komen we tot dit IKC-plan’ hebben toegevoegd. 

 

Jaarplancyclus 

Systematische evaluatie van beoogde beleidsresultaten en de kwaliteit van aanbod  en leren.  

De directeur stelt jaarlijks een evaluatieplan op (als onderdeel van het jaarplan) voor evaluatie 

van de beleidsdoelen. Evaluatie van de resultaten zijn een vast onderdeel van dit plan. De evalua-

tie van de beleidsresultaten die m.b.v. het jaarplan worden nagestreefd gebeurt aan de hand van 

de volgende instrumenten (afhankelijk van de aard van het na te streven resultaat): 

 Groepsbezoeken om na te gaan in hoeverre beleidsvoornemens en doelstellingen 

worden gerealiseerd. Daarnaast vinden groepsbezoeken plaats in het kader van het 

geven van feedback op het medewerkersgedrag. 

 Functionerings- en beoordelingsgesprekken waarin ook is de opbrengsten van de be-

treffende groep aan de orde komen. 

 Interviews met ouders, leerlingen en leden van het bevoegd gezag. 

 Evaluaties (bijvoorbeeld d.m.v. korte vragenlijstjes) van oudercontacten en ouder-

avonden. 
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 Toetsinstrumenten om leerresultaten vast te stellen (zie bijlage). 

 

Het jaarplan wordt ieder jaar opgesteld met behulp van onderstaande indeling. Zo belichten we 

elk facet van een veranderingsonderwerp. Van doel tot evaluatie. Daarmee borgen we de kwali-

teitscyclus. 

 
Onderwerp 1:  Domein: Herkomst: 

   

Verantwoordelijke: Periode: Begeleiding: Kosten: 

 
 
 

   

Evaluatie data: 

 

Beoogd resultaat: Voorgenomen acties: Betrokkenen: 

   

Evaluatie 1
e
 halfjaar             

uitgevoerd: 
Evaluatie resultaat: Evaluatie borging: 

   

Eindevaluatie: Evaluatie resultaat: Evaluatie borging: 

   

 

De directeur  legt dit jaarplan voor aan de bestuurders, Kameleonraad, team en betrokken instan-

ties. Het wordt gebruikt bij de alle evaluaties en bijstellingen en is het leidend document . 

Het jaarplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd  (halverwege  en op het einde van het school-

jaar) tijdens een teambijeenkomst waarin de voortgang van het jaarplan wordt geëvalueerd. Ons 

scholingsbeleid sluit aan op de IKC-ontwikkeling zoals die is omschreven in ons IKC-plan en jaar-

plan. Daarnaast blijft er in het scholingsbudget ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van mede-

werkers op basis van de afspraken in de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s). Elk jaar stel-

len we een helder scholingsplan op voor alle medewerkers. 

 

Kwaliteitshandboek 

In ons kwaliteitshandboek staat een beschrijving van onze werkwijze in de vorm van besluiten en 

procedures. Ons kwaliteitshandboek bevat ook een vierjaarlijkse planning, die aangeeft wanneer 

de besluiten en procedures worden geëvalueerd. Per besluit/procedure is aangegeven op welke 

wijze deze wordt geëvalueerd. Daarnaast evalueren we jaarlijks onze opbrengsten met het team. 

We doen dit aan de hand van het eerder genoemde opbrengstendocument. Daarmee geven we 

een sluitend geheel van kwaliteitszorg waarmee we een goede verantwoording kunnen afleggen 

voor de door de Inspectie van het onderwijs opgestelde indicatoren: 

9.1 De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 

9.2 De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. 

9.3 De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. 

9.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 

9.5 De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 

9.6 De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwali-

teit. 

9.7 De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van ac-

tief burgerschap en sociale integratie, met inbegrip van het overdragen van kennis over 

en kennismaking met de diversiteit van de samenleving. 

Het team evalueert het kwaliteitshandboek jaarlijks met het bevoegd gezag, medezeggenschaps-

raad, team en betrokken instanties. Het wordt gebruikt bij de alle evaluaties en bijstellingen en is 

samen met het jaarplan een leidend document op onze school. 
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4.Wat plannen we voor de toekomst? 

 
Inleiding 

In de vorige hoofdstukken beschreven we wat we aan ontwikkelingen zullen doormaken op onze 

school. In dit hoofdstuk starten we met een overzicht van die veranderingsthema’s  in de komen-

de planperiode. Daarbij geven we zo concreet mogelijk aan welke resultaten we ten aanzien van 

deze thema’s  in de komende vier jaren nastreven. Waar dat relevant is maken we een inschatting  

van de materiële kosten en indien van toepassing personele kosten, die een bepaalde verandering 

met zich mee zullen brengen. Vervolgens geven we in een globale planning aan wanneer deze 

onderwerpen aan de orde zullen komen Op basis van dit meerjarenplan wordt jaarlijks een jaar-

plan opgesteld. Bij de opstelling van zo’n jaarplan houden we rekening met de resultaten van het 

voorgaande schooljaar. 

 

4.1 Veranderingsonderwerpen en resultaten 

 

Thema  1:  

 
Pedagogisch klimaat 
 

Beoogd resultaat: 

 
Het kindcentrum De Kameleon heeft in juni 2016 een Pedagogisch werkplan 0 – 12 jaar. 
 

Planning evaluatie: Kostenraming 

 
Schooljaar 2015-2016 
 

 
Vier keer per jaar is er een medewerkersoverleg. 
Pm’ers >  6 x 4 uur x € 25,00 = € 600,- (KOVZV) 
Lkr. > opnemen in jaartaak 
 

 

Thema 2:  

 
Aanbod 
 

Beoogd resultaat: 

 
Voor beoogde resultaten zie: 

- ‘Op Koers’ plan: Direct Instructie Model 
- Plan ‘Kind & buurtcentrum 2020’ ; m.n. formeel en informeel leren 
- Taalplan  2015 – 2019; m.n. technisch en begrijpend lezen  

 

Planning evaluatie: Kostenraming 

 
- Op Koers: 2015-2016 + 2016 + 2017 
- Kind & Buurtcentrum: 2015 – 2019 
- Taalplan: 2015 - 2019 

 
 

 
Financiële middelen vanuit schoolbegeleiding 
en nascholing zijn leidend m.b.t acties 

 

 



 
24 

Thema 3: 

 
Zorg 
 

Beoogd resultaat: 

 

 De medewerkers zijn vaardig in het afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van de 
kinderen. 

 Werkterrein IB-er is 0 – 12 jarigen 

 Specialistenteam 

 Preventieteam 
 

Planning evaluatie: Kostenraming 

 

 De medewerkers zijn vaardig in het afstemmen op 
de ondersteuningsbehoeften van de kinderen. 

 Werkterrein IB-er 
 

 
Budget schoolbegeleiding en scho-
lingsbudget is leidend. 
Binnen formatieplan 

 

Thema 4: 

 
Ouders 
 

Beoogd resultaat: 

 
In 2020 heeft De Kameleon: 

 Kameleonraad 

 Activiteitencommissie 

 Hulpouders 

 Ouders die mee participeren in het Primaire Proces 
 

Planning evaluatie: Kostenraming 

 
IKC-planperiode: 2015 - 2019 
 
 

 

 

Thema 5: 

 
Medewerkers 
 

Beoogd resultaat: 

 
Iedere medewerker beschikt over een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP) 
 
 

Planning evaluatie: Kostenraming 

 
IKC-planperiode: 2015 - 2019 
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Thema 6: 

 
Organisatie 
 

Beoogd resultaat: 

 
De Kameleon heeft een organisatiestructuur vast gelegd in een organogram. 
Er is een handboek met daarin alle rollen, functies en taken met beschreven werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden 
 
 

Planning evaluatie: Kostenraming 

 
IKC-planperiode 
 

 

 

4.2 Overzicht veranderingsgebieden in de schoolplanperiode 2015-2019 

 

 Onderwerp 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 Pedagogisch klimaat: 

 Pedagogisch werkplan 

 

 

X 

   

2 Aanbod: 

 ‘Op Koers’: Directie Instructie Model 

 ‘Kind en buurtcentrum 2020’: formeel / informeel 

 Taalplan         

 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

3 Zorg 

 ‘Op Koers’, afstemming en ondersteuning 

 Rol Intern begeleidster, zorg 0 – 12 jaar 

 Specialistenteam 

 Preventieteam 

 

 

X 

X  

X  

X  

 

 

X  

X  

X  

X  

 

 

X  

X 

 X  

 

 

X  

X  

X  

 

4 Ouders 

 Kameleonraad 

 Activiteitencommissie 

 Kind en Buurtcentrum 2020: rol ouders 

 

 

X 

X 

X  

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

5 Medewerkers 

 Persoonlijk Ontwikkelplan  

 

 

X  

 

 

X  

 

X  

 

X  

6 Organisatie 

 Organogram 

 Handboek 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 
Op grond van het voorgaande zullen jaarlijks gedetailleerde jaarplannen opgesteld worden. 
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5.3 Sponsoring 

Alle scholen, dus ook wij, zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren 

met betrekking tot sponsoring. Onze school onderschrijft het convenant dat hierover tussen het 

ministerie en de besturenorganisaties is afgesloten. De vier belangrijkste uitgangspunten van dit 

convenant zijn: 

1 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen 

van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 

gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en 

fatsoen. 

2 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onaf-

hankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. 

3 Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloe-

den, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan 

het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormidde-

len. 

4 De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag 

over sponsoring. 

 

Tevens zijn de volgende principes van kracht: 

 Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen 

 Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrok-

kenheid 

 De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de 

geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen 

 De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.  
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5. Hoe zijn we tot dit plan gekomen? 

 

Om dit schoolplan te schrijven hebben we gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

 Het strategisch plan 2015-2019 van Perspecto ‘Ruimte, voor het onderwijs van morgen. 

 Het strategisch beleidsplan KOVZV 2010 – 2014. 

 De evaluatie van het schoolplan 2011-2015 van de school, dat  is opgesteld in 2011. 

 Tevredenheidsmetingen van ouders, leerlingen en medewerkers. 

 Kwaliteitsanalyse BMC. 

 Projectplan ‘Kind en Buurtcentrum De Kameleon’ 

 De jaarlijkse evaluaties van de jaarplannen. 

 Analyse van de opbrengsten van ons onderwijs (leerresultaten) op basis van methodeon-

afhankelijke toetsen. 

 Omgevingsanalyse, die aangeeft hoe de school gewaardeerd wordt in de wijk en de sa-

menwerking met de daar aanwezige instanties en instellingen. 

De (SWOT)analyse van deze gegevens, afgezet tegen de geformuleerde missie en visie heeft gere-

sulteerd in een aantal strategische keuzes, die naar het oordeel van het team richtinggevend zijn 

voor de beoogde concrete doelen. Het schoolteam stelt zich onder leiding van de directie verant-

woordelijk voor de uitvoering van dit schoolplan in de komende vier jaar. 

Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 

ondersteunen en bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. Het bevoegd gezag stelt 

zich garant voor het gericht inzetten van middelen voor het ondersteunen van dit schoolplan. 

De directie stelt het schoolbestuur jaarlijks op de hoogte van de bereikte doelen door middel van 

een kwaliteitsrapportage. 

 

Samenhang met andere documenten 

De schoolgidsen in de periode 2015-2019 worden samengesteld op basis van de inhouden van het 

schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op 

onze school: 

 strategisch plan Perspecto ‘Ruimte voor het onderwijs van morgen’ 

 kwaliteitshandboek 

 integraal personeelsbeleidsplan 

 schoolgids 

 schoolondersteuningsprofiel 

 schoolondersteuningsplan 

 ondersteuningsplan samenwerkingsverband 
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6. Vaststelling 

 

Dit schoolplan is vastgesteld in de vergadering van het schoolteam: 

 

Datum Naam directeur Handtekening directeur 

 

19 juni 2015 

 

 

Ronald Audenaerd 

 

 

 

 

De MR heeft instemming verleend met dit schoolplan: 

 

Datum Naam voorzitter MR Handtekening voorzitter MR 

 

10 september 2015 

 

Margo de Gronckel 

 

 

 

 

Dit schoolplan is vastgesteld door het bestuur (CvB) van de school: 

 

Datum Naam voorzitter CvB Handtekening voorzitter CvB 

 

 

 

Peter de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


